OFERTA TURÍSTICA DA REGIÃO

Atracões turísticas em Vidigueira (*):

Ruínas de S. Cucufate ( a 6 km da nossa
herdade): Parte da história deste monumento
arqueológico
está
intimamente
ligada
à
povoação de Vila de Frades. A povoação nasceu
da paróquia de São Cucufate, em 1255. Pertencia
ao Mosteiro de S. Vicente de Fora em Lisboa, que
recebeu do rei D. Afonso III a doação do edifício
e terras circundantes da antiga vila romana.

Ermidas: Nos montes cimeiros que rodeiam as
localidades, as antigas Ermidas permanecem
como testemunho de um povo crente a Deus e à
Igreja Católica. O tempo encarregou-se de as
abandonar, ficando solitárias na sua vista
privilegiada sobre vales e planície. Na Vidigueira
poderá visitar várias Ermidas: Ermida de Santa
Clara, Ermida de S. Rafael, Ermida de Santo
António, Ermida de Santa Luzia, Ermida de S. Pedro.
Igrejas: É fácil encontrar uma igreja em cada
localidade do concelho. A igreja da Misericórdia,
na Vidigueira, é das mais antigas em todo o país.
Remonta ao mesmo ano em que a rainha D. Leonor
instituiu oficialmente a Misericórdia de Lisboa. As
outras igrejas podem não ser tão antigas, mas
também deram o seu contributo para a história da
região.
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Torre de Menagem: Apesar da denominação, hoje
a antiga moradia dos Condes da Vidigueira está
limitada a uma torre recuperada dos escombros
do que foi em tempos um edifício imponente, na
zona ocidental da Vila da Vidigueira, a confinar
com os olivais e vinhedos que se alastram ainda
hoje em direcção à Ermida de Santa Clara e à Vila
de Frades.
Torre do Relógio: O sino que esta torre alberga atribui-lhe um
valor acrescido. Este foi um presente do navegador Vasco da
Gama ao povo da Vidigueira. Situa-se numa rua estreita e
recurvada da Vila, que se lança sobre uma eminência inserta no
meio da povoação.

Mais informação turística em: www.cm-vidigueira.pt/descobrir/patrimonio
*Fonte: Câmara Municipal de Vidigueira
Atrações turísticas perto de Vidigueira:
Barragem do Alqueva – a 40 km da nossa herdade (maior lago artificial da Europa*)

Com uma albufeira com 250 km² e mais de 1100 kms de margens é o maior lago
artificial da Europa. Abrange 5 concelhos do Alentejo: Portel, Moura, Reguengos de
Monsaraz, Mourão e Alandroal, e ainda os municípios raianos de Olivença, Cheles,
Alconchel e Villanueva del Fresno. A Barragem dispõe de infra estruturas turísticas
destinadas às mais variadas atividades: barcos- casa, cruzeiros, voo de balão ou
helicóptero, observação de aves, caça, vela, ski aquático, pesca, passeios a cavalo,
etc. Mais informação em : www.roteirodoalqueva.com
*Fonte: Roteiro do Alqueva
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Cidade de Évora (50 km a norte da Vidigueira)
Évora deve o seu nome original Ebora aos Celtos e é uma das cidades históricas
mais belas do mundo. Os Romanos construíram o seu templo glorioso em honra do
imperador Augusto e a nobreza portuguesa mandou erguer palácios imponentes,
capelas, conventos, igrejas e a majestosa catedral gótica. Vestígios de diferentes
épocas e civilizações mantêm-se praticamente intactos, numa cidade onde as
pessoas passeiam por ruas calcetadas medievais. Amplas arcadas cedem passo a
pitorescas praças, onde se encontram lojas de artesanato e modernas boutiques de
marcas. Os cafés com esplanadas convidam a relaxar, enquanto os bares e
restaurantes oferecem uma viagem gastronómica pela região sul do país.
Alguns locais a visitar em Évora:


Templo de Diana



Sé Catedral



Convento do Calvário



Capela dos Ossos



Convento de Santa Clara



Castelo de Evoramonte



Aqueduto de Évora



Museu de Évora



Roteiro Megalítico

Cidade de Beja (20km a sul da Vidigueira):
Beja, capital de distrito com o mesmo nome, é também sede de um dos
maiores municípios de Portugal. Crê -se que a cidade foi fundada, cerca de
400 a.C., pelos Celtas. Por diversas vezes o nome desta terra foi alterado.
De Pax Julia passou a chamar-se Paca, adoptando o nome de Beja no
século VIII, altura em que esteve sob domínio dos Árabes. Foi neste
Distrito que nasceu o Príncipe Al-Mutamid – célebre Rei-poeta – que
dedicou muitas das suas obras ao amor a donzelas, e também a mancebos
homens. Beja recebeu o foral em 1524 e foi elevada a cidade em 1517.

RIBAFREIXO WINES | Adega Moinho Branco, 7960-212 Vidigueira - Portugal
NIF: 508 191 181 Vidigueira office: +351 284 436 240 | fax: +351 284 436 203
Vilamoura office: +351 289 050 877 | fax: 289 053 229
info@ribafreixo.com | www.ribafreixo.com

Alguns locais a visitar em Beja:


Castelo de Beja



Convento de S. Francisco



Igreja de Santo Amaro



Ruínas Romanas de Pisões



Igreja da Misericórdia



Portas de Mértola

Mais informação acerca da cidade em www.cm-beja.pt

Opções de Alojamento
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